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ASIA

Valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakouluista 1129/2014 §:n 7
mukaiset kielitaitovaatimukset ja niistä vapauttaminen

SELOSTUS

Asetuksen (1129/2014 § 4) mukaan yksi ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteista on riittävä viestintä- ja kielitaito oman alan tehtäviin
sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.
Tutkintojen viitekehyksessä ammattikorkeakoulututkinto on vaativuustasoa 6,
jossa kielitaito kuvataan seuraavasti: ”Viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti
sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle äidinkielellään. Viestii ja on vuorovaikutuksessa toisella kotimaisella kielellä sekä kykenee kansainväliseen
viestintään ja vuorovaikutukseen omalla alallaan ainakin yhdellä vieraalla
kielellä.” (A 120/2017.)
Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai
muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:
1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä
vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen; sekä
2) sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka
ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (A
1129/2014 § 7).
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on
saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta
kielitaidosta päättää ammattikorkeakoulu. (A 1129/2014 § 7.)
Ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan (A 1129/2014 §
7).
Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa. Kielitaitoa
merkittäessä on otettava huomioon, mitä suomen ja ruotsin kielen taidon
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 19 §:ssä säädetään. (A 1129/2014 § 7.)
Rehtorin päätös 21.3.2002 § 182 Virkamiestutkinto Oulun seudun ammattikorkeakoulussa on tarpeellista arvioida, koska osa sen sisällöstä on siirtynyt
uudempiin päätöksiin:
- rehtorin päätös 15.6.2021 § 51 Tutkintotodistus (Liite tutkintotodistukseen)
- rehtorin päätös 20.4.2021 § 35 Opintosuoritusten arviointimenettely
- vararehtorin päätös 18.4.2019 § 23 Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (HOT)
- vararehtorin 20.4.2020 vahvistama ohje Kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukeminen
Kielten opintojen arvioinnista on rehtorin päätös 3.9.2010 § 238.
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Tämä päätös on valmisteltu yksiköiden Kielikeskus sekä Kehittäminen ja koulutuksen tuki yhteistyönä.
Tutkintosäännön (16.3.2015) mukaan opiskelijoilta vaadittavasta kielitaidosta
ja kielitaitovaatimuksista vapauttamisesta päättää rehtori.
PÄÄTÖS

Opiskelijan hakemuksen perusteella hänet voidaan vapauttaa erityisen syyn
vuoksi asetuksen mukaisista kielitaitovaatimuksista kokonaan tai osittain.
Erityinen syy kielitaitovaatimuksista vapauttamisen perusteena edellyttää
todentamista, esimerkiksi lääkärin- tai tutkintotodistusta tai todistusta erityisen
vaikeasta lukivaikeudesta.
Hakemuksen käsittelee tutkintovastaava tarvittaessa neuvotellen kyseessä
olevan kielen opettajan ja kampus-opon kanssa. Vapautuksen takia pois
jäävien opintojen sijasta opiskelijan tulee suorittaa vastaava määrä muita
sovittuja opintoja. Hakemuksen tulee sisältää esitys näistä opinnoista.
Jos opiskelija ei pakollisella kielen opintojaksolla yllä asetuksen mukaiseen
vaatimustasoon, hän voi hakea vapautusta ja saada suorituksen
työelämäkielen erillisestä opinnosta.
Päätöksen opiskelijan hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tekee
Kielikeskuksen yksikönjohtaja tutkintovastaavan esityksestä.
Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla
koulusivistyksensä saaneelta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta päättää
Kielikeskuksen yksikönjohtaja tutkintovastaavan esityksestä, mikäli asia ei
ilmene opetussuunnitelmasta.
Tehdyt vapautushakemuksia koskevat päätökset käsitellään kielikeskuksen
yksikköpalaverissa lukuvuosittain.
Tämä päätös kumoaa rehtorin päätöksen 21.3.2002 § 182.
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